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Protokollfört vid Rådsmöte med Ystads Pensionärsråd (YPRIden 2 augusti2022.

Plats: Gamla Rådhuset, Stortorget, Ystad.

L. Rådets ordförande Anki Sed6n hälsade de närvarande rådsledamöterna välkomna och öppnade därefter
mötet.

Samtliga närvarande rådsledamöter hade prickats av i samband med ankomsten och denna närvarolista
ansågs giltig som upprop. Av rådets 25 ledamöter närvarande 20 personer, 4 hade anmält förhinder och 1
person uteblev utan orsak.

Den föreslagna dagordningen godkändes utan tillägg,

Tilljusteringsmän, tillika rösträknare om så skulle krävas, valdes Eva Borgkvist och Bodil Andersson.

Protokoll från foregående rådsrnöte (= 5rr*O,e)finns upplagt på vår hemsida och ansågs därmed
genomgånget.

Vid årsmötet i mars valdes flera nya ledamöter in i rådet och därför gjordes en kort presentation av
samtliga närvarande ledamöter.

Kurt-Åke Lindhe redogjorde för genomförda verksamheter sedan förra mötet:

* Besöket hos Erikslunds SPF, som var ett test, blev mycket positivt och visade på ett sätt att hitta nya

former för att fånga upp intressefrågorna från föreningarna som ingår i YPR. Bl. a diskuterades:

- kollektivtrafiken in till stan

- behovet av en äldreombudsman
- den bedrövliga tillgängligheten hos Vårdcentralen

* Ärendekalendern presenterades. Kalendern fylls i efter varje avslutad fråga som finns upptagen i

kalendern.

* Förslag att inrätta äldreombudsmän alternativt att utbilda någon inom varje förening som kan svara på de
frågor som äldre kan ha i sin vardag.

* Stadgerevisionen. Gullbritt Adolfsson är villig att delta i detta arbete men först efter valet.

* lng-Britt Henningsson informerade om att vi nu erhållit det kommunala bidraget med 40 000 kr.

Under rubriken "Våra viktigaste uppgifter under resten av verksamhetsåret fram till årsmötet 2023"
framkom foljande:

Anders Lasson: SPF Österlen har iflera år försökt att få tiil stånd ett antal parkeringsplatser i närheten av
Seniorernas Hus Löderupsgården, dock utan framgång. Han visade en karta på vilken yta som avses.

Kartan ska skickas som mail till 11ir:rgt,+;rj,:rj!-l!1;iii för dokumentation.

Eva Borgkvist: Samma problem med parkering utanför Seniorernas Hus Göken har varit uppe flera gånger,

utan framgång.

Grietje Thomsen: Flera av kommunens bilar som parkerar utanför Göken uppvisar skador.
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Anki Seddn: Det är också problem för alla rörelsehindrade att ta sig till Göken, då närmaste större
parkeringsplats är Arenan och dit är det ca 900 m. lnte lätt att gå så långt om man går med käpp eller
rollator.

Åsa Ehrlin: lnformerade om att artikeln i Ystads Altehanda om busslinjerna, busstideq linjesträckning m.m.
i stort överensstämmer med det förslag som YPR lämnat till Samhällsbyggnadsnämnden i våras.

Gunnar Andersson: Stora problem rned trafiken på Dragongatan. Svårt att ta sig över. F.n. finns endast 2

övergångsställen. En insändare har föreslagit åtminstone 2 till. Med ökad färjetrafik kommer problemen
att eskalera och något måste åtgärdas. Det ska inte behövas en dödsolycka för att Trafikverket ska agera.

Karin Fredriksson: Berättade om ett tillfälle då hon kom bilande från Simrishamnshållet och hade stora
svårigheter att ta sig ut i rondellen vid övre Dragongatan på grund av all trafik som kommit med färjorna.

Utöver dessa synpunkter framkom önskemäl/krav på att Seniorkortet ska gälla redan från 70 år och över
kommungränserna, dvs. hela Skåne.

Kurt-Åke Lindhe: Det är viktigt att vi kräver ordentliga kalkyler på kostnaden för Seniorkortet och
lokaltrafiken och inte enbart en "höftning" av kostnaden.

Anki Sed6n: Av Ystads totala befolkning på snart 31 0O0 invånare, utgör 65+ hela 30% och då ska väl också

denna åldersgrupp ha rätt att åtnjuta den service som samhället (kommunen) tillhandahåller.

Därefter blev det Fll(A-paus med bredda bullar och kaffe från Mariacaf6et!

Rådsledamöterna delades i 4 olika grupper som fick en halvtimme på sig att diskutera fram minst EN viktig
fråga som YPR ska arbeta med framledes.

Grp 1: Tillgängligheten till lokaltrafiken - tidtabeller finns numera endast via Skånetrafikens app eller på de

enstaka hållplatser där man bytt ut hållplatsstolparna till elektronisk tavla. Dessutom behövs lokaltafik
även kvällstid och helger. Otillgängligheten till Vårdcentralen. Svårt att komma fram per telefon, lättare via
sin egen 1,177-sida. Geriatriläkare saknas.

Grp 2: Seniorkortet ska gälla från 70 år. Ur miljösynpunkt ett bättre alternativ än att behöva ta bilen. Man
behöver se över behovet av mellanboende, då man fortfarande är frisk men inte är i behov av

äldreboende. Det behövs fler samlingslokaler för äldre, såväl i staden som på landsbygden. Den nya

Arenan som ska byggas behöver även pensionärsföreningarna få tillgång till/lokaler i.

Grp 3: Seniorkortet ska gälla frän 70 år. Problem med busstider framför allt för landsbygden. Bättre

busstider skulle minska behovet av parkeringsplatser. Äldreombudsman behövs. Svårt att komma i kontakt
med Vårdcentralen, särskilt om man inte är digitaliserad.

Grp 4: Ökad trafik i samband med hamnutbyggnaden. Fler parkeringsplatser vid seniorboende. Buss på

landsbygden. Seniorkort som gäller for hela Skåne. Tillgängligheten på gator och torg i Ystad är tillbakasatt
då det är mycket kullersten och gatsten, som gör att man ofta snubblar. Äldreombudsman behövs.
Eventuellt skulle man kunna utbilda någon inom hemtjänsten som kan hjälpa till med äldres vardagsfrågor.
Denna grupp har även synpunkter på Vårdcentralen, men hävdar att äldremottagning nu finns.

Kurt-Åke Lindhe kommer att göra en sammanställning av samtliga gruppers frågor som underlag till
politikerutfrågningen den 16/8 kl. 13.00-15.00. Hanföreslåråtminstone 2frägor som man bara kan svara

JA eller NEJ på, samt några andra frågor som politikerna får svara på t.ex.

o Hur tänker kommunen agera på det missnöje som finns inom flera områden (trafiken, VC)

r Seniorkortet ska gälla hela Skåne, ev. att man betalar en mindre summa varje månad eller år
o Samlingslokalerförpensionärsföreningar
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11 Nästa rådsrnöte Blaneras till den 8 november. Anki Sed6n återkommer efter den 16 augusti med vilka
frågor som ska diskuteras inom respektive förening.

12. Inga övriga frågar hade anmälts.

13. Ordförande tackade för det engagemang som deltagarna visat vid dagens möte och avslutade där:med

mötet.
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